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abundants i contraposades que m'esperonen a
reincidir en el tema. Em sembla que la interiorització del problema de la dona per part dels homes avançats és més difícil que l'adhesió a una
ideologia revolucionària. No parlaré dels mascles
r e a c c i o n a r i s convictes i confessos que
m'escriuen coses com aquesta: «iVostè creu que
una dona pot pilotar un Boeing quan té la regla?»
Un home capaç de fer una pregunta tan beneita
no crec que pugui conduir racionalment ni una
tartana, encara que no tingui la regla. Es veu que
no s'ha enterat ni del vol espacial de la Valentina
Tereshkova.

Entre els opinants hi ha també el militant del
PSUC que m'escriu: «L'alliberament da la dona
és una qüestió d ' e s t r u c t u r e s sòcioeconàmiquss» i com que aquest company lluita
sincerament per canviar aquestes estructures, es
queda cofoi, amb la consciència tranquil·la,
convençut que ha assimilat el feminisme. No vol
entendre que es tracta, també, d'una estructura
mental no sempre arrelada en l'endarreriment
cultural, sinó en l'usdefruit - p e r part de l'homed'un privilegi que no li ha costat cap esforç, que
se l'ha trobat en sortir mascle del ventre de la seva mare, privilegi que no li deixa veure l'evident
atès que no li convé. Em refereixo, és clar. als homes que ultrapassen els vint anys. Entre ets adolescents copso una actitud diferent influïda, segurament, per les noies que ja no són com eren
les seves mares, gràcies a Déu.
La consciècia que la dona és discriminada esdevé un factor d'alliberament que actua a les superstructures. origina canvis qualitatius en el
comportament de les noies i els nois. El fet impulsor d'aquesta mutació és la revolució sexual i
tecnològica, la lluita política progressista, inclosa
la dels moviments feministes, i l'esfondrada de
valors morals burgesos que seran substituïts per
valors que ja es van configurant en plena crisi.
Això ho veiem en les noves relacions noi-noia, no
sols en llur vida sexual, sinó en la distribució dels
«rols» a l'hora de conviure. Per això és tan injusta

la guerra que algunes feministes radicals declaren al mascle indiscriminadament. Es una tàctica
que podria malmetre una gran esperança. Parteix de la negació d'allò que Josep M Espinàs
presencià a la plaça Letamendi i ens va descriure
amb tanta delicadesa des de l'AVUI: sempre hi
haurà un noi i una noia que es desitgen i
s'obliden dei món.
La vida esdevé una aventura cada cop més
complicada i la parella humana no en tindrà prou
de desitjar-se. Caldrà afrontar l'aventura i fruít-la
compartitnt-la en igualtat de drets i deures. Aí
mascle modern, ja no li serveix la dona creada
per la cultura fal·locràtica. La femella resignada,dòcil, ignorant, hipòcrita i una mica garsa per a
autodefensar-se. ja no podrà ésser la companya
de l'home en una soc!etat com la que es va configurant. la que Núria Espert qualifica de «noosfera
d'homes i dones» («Vindicación .feminista» n.r 4).
No hi ha emancipació de ia dona ni equilibri per
a l'home al marge d'aquest projecte. La parella
humana en constitueix el nucli essencial, una parella nova perquè estableix relacions noves, deslliurades de tota repressió sexual i de tot càlcul
material.
Liliana Cavani. que viu una existència de dona
fora dels «rols» imposats, ha dit: «Penso que la
lluita de les dones soles és un error, perquè
quan les dones parlen de sexe reprimit no
s'adonen que la causa es troba en ia repressió
sexual mental dels homes. Em sembla una lluita
poc científica: cal lliurar la batalla plegats, homes i dones, per elevar la qualitat de la vida.»
(«El País» 7-1-78).
Ara bé: fins i tot a l esquerra tenim homes que
s'aprofiten d'aquest correcte plantejament del
problema servint-se de les dones en la iiuita comuna per acaparar el poder. Així hom hem vist
en «La batalla d'Alger» amb un darrer primer pla
combatent enlairant la bandera de la seva nació
finalment alliberada del colonialisme. Per aquesta alliberació la dona algerina lluità al costat de
l'home en les tasques més arriscades, però un
cop assolida la independència i un règim socialitzant, la dona continua discriminada i humiliada

per una religió misogina que convé als homes
que governen.
Hi ha homes que ho veuen clar, però no n'hi ha
prou. L'home clarivident ha de demostrar en el si
de la seva família, en el seu treball i en i'activitat
cívica, que la dona ha d'avançar més que ell. puix
que segles d'opressió la mantingueren molt més
allunyada del punt d'arribada. Ja ho va dir
Gramsci: «Perquè la dona pugui guanyar la consideració d'un company de treball, cal que sigui
tres vegades més capaç que ell, tres cops més
hàbil» («Nuovasocieta». març 78) L'home revolucionari ha de contribuir a equilibrar el desnivell i
això li exigeix, no sols un esforç de comprensió,
sinó renunciar als privilegis a què feia referència.
Si l'home d'èsquerra no és capaç d'interioritzar el
feminisme fins aquest grau. no es pot considerar
d'esquerra. Ja ho va dir Lenin: «Grateu, grateu
l'epidermis d'un comunista sobre el problema de
la dona i apareixerà un reaccionari.» («Nuovasocieta», Torí, 1978. març).
En aquesta societat masclista l'home ja es veu
acorralat per les contradiccions del mite de la
masculinitat. Com diu la nord-americana Glòria
Steinen. directora d'una revista feminista: «A
l'home se'l jutja i valora com una mercaderia, segons el nombre d'ereccions que sigui capaç de
produir.» ( « T r i u n f o » , 1 d ' a b r i l 1978).
L'alliberament de la dona alliberarà el mascle de
l'angoixa i les frustracions que li han creat
l'obligació d'aparentar allò que no és sexualment
i de la càrrega física, moral i psíquica del «pater
familias» aclaparat per la societat de consum. No
tots els homes són presidents de RUMASA a
l'hora d'establir el pressupost familiar ni tan prepotents al llit per a engendrar tretze fills en catorze anys. La majoria dels mortals, homes i dones,
disposen de recursos més limitats i orienten llur
vida vers unes fites més modestes, una vida més
senzilla, més interessant que això de fer «peles» i
fornicar a tot drap. Es tractà, en definitiva, de
crear un model de societat serena i natural: no
esquizofrènica. I això és impossible sense
l'alliberament de la dona. I aquest alliberament
no és possible sense la participació de l'home.

Teresa Pàmies

La imatge violenta de l'anarquisme
l'inici del procés democràtic a casa nostra ha aparegut una nova
Amb
força social: la CNT. Amb poc més d'un any aconseguia cent mil militants a Catalunya, sense comptar els grups llibertaris i anarquistes deslligats de la Confederació, lectors de la revista «Ajo Blanco» (Barcelona), o
«La Bicicleta» (Madrid).
La CNT, com a força social, com a sindicat, s'ha donat d'alta legalment
I, per tant, constitueix una part no gens menyspreable ris ia nostra societat
catalana, tot i que manté les distàncies en relació amb els organismes i directrius de l'Estat i dels partits polítics no acceptant per principi ei pacte de
la Moncloa i no participant en les eleccions sindicals, propiciades pei govern, que s'han celebrat a empentes i rodolons aquests últims dies. La CNT
i l'anarquisme són aquf amb nosaltres, en igualtat de drets i obligacions, i
cai suposar, d'entrada, que es mouen amb les mateixes bones intencions i
realisme que qualsevol altra organització de les existents dins el nou règim
democràtic en procés d'estabilitzar-se. La CNT és «més que un sindicat».
No vol fer 4 servei d'un simple gos d'atura que lladra i fa anar el ramat en
la direcció i la velocitat que interessa al partit polític protector. La CNT no
és un «indicat purament reivindicatiu 2dins un ordre», creat pels partits i per
l'Estat. La CNT, si pren la forma de sindicat en defensa dels interessos del
món obrer, és com a situació transitòria i a termini mitjà. El seu objectiu és
poder treure el protagonisme absorbent del poder dels partits politics i
reduir-los, a la llarga, a «petits seminaris d'investigació sòcio-econòmica»
que fscin periòdicament propostes o ofereixin alternatives a la societat autogestionada, que aquesta assumirà o no, després de posades a debat a cada nivell o zona de la comunitat, sense la crispació dels partits i la burocratització del poder jeràrquic.
La CNT - i Pompeu Fabra fou un home del grup de l'«Avenç»,
d'idealistes llibertaris- sap per experiència que una democràcia indirecta
(imperfecta) com l'occidental ofereix unes possibilitats d'educació de la població i permet una pràctica d'assemblees i debats públics que són la infrastructura del seu pensament a favor de la llibertat personal i de la solidaritat.
Coses que no són possibles en un règim de dictadura personal o de partit
de classe. En aquest sentit l'anarquisme és una força social que farà costat
sempre a la democràcia actual (com defensà la República) si hi ha perill
d'un cop de força tant per la dreta com per l'esquerra.
La CNT defensa a ultrança el sentit de llibertat personal i col·lectiu sense
separar-lo de la solidaritat. El concepte de «federació» i el «d'autogestió»
són invents del pensament llibertari.
La CNT i l'anarquisme es troben en aquests moments amb dos obstacles
a salvar:
a) La seva fragilitat organitzativa. Ha renascut de les cendres i encara
no ha pogut assentar en ferm els seus organismes bàsics de presència. La
CNT no està consolidada com no ho està la Generalitat, com no ho està el
socialisme cataià que encara es mou procupat per trobar entre els diversos
grups la seva vinculació unitària. El socialisme va aconseguir vots a Catalunya malgrat que la seva militància i els quadres eren reduits. També la CNT
ha recollit un nombre respectable de militants sense tenir encara assentada
l'organització. Els primers, perquè el nom «socialisme», avui, constitueix
Palternativa popular a Europa en contra del paternalisme ofegat deís EUA i
l'impuls imperialista de l'URSS. La CNT, perquè a Catalunya ei seu prestigi
no l'han pogut enterrar les campanyes de descrèdit que ha patit durant els
anys de dictadura.
b) La imatge de l'anarquisme és acompanyada per la de la violència
dins la retina de molta gent benestant i en el poble tradicionalment catòlic.
La propaganda de la dreta durant la República i la de la dictadura franquista
han estat persistents a desdibuixar l'aspecte de l'anarquisme, presentant-lo
pistola en mà, amb bombes a la cintura i ganivet a la boca com un vulgar
bandoler. No hi ha COM més allunyada d'aquesta imatge que la de
l'·narqui·t· ortodox, que per definició és no-vloient I propugna que res no;
ha d* coaccionar im llibertat personal i ningú no té dret a posar obstacles a
Avui, 1978-04-15, p. 3.
i* comunto·ctó i a la solidaritat que es viu a través de l'autogestió.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)
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que m'arriben sobre els meus artiLesclesopinions
relatius a la condició femenina són tan
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El comunisme va corregint la seva doctrina i la seva pràctica. Quan els
seus militants buscaven i caçaven com conills els membres del POUM a Catalunya, eren fidels a ia doctrina leninista-staiin;sta que professaven. Ara el
comunisme s'ha desmarcat de i'staiinisme perquè ha perdut el poder a
l'URSS i lluita per treure's de sobre els comportaments que configuren el leninisme. Ei comunisme corregeix les seves fonts doctrinals. La CNT, per a
presentar-se no-vlclenta, sols ha de recuperar els seus orígens doctrinals.
Un procés molt semblant al de l'actual cristianisme hispànic.
Per a fer veure com als ulls del món catóISc està desfigurada ia imatge de
l'anarquisme no hi ha avui cami més recte que exposar els mateixos motius,
però en direcció contrària. Pels anarquistes de Toiosa i de Paris que hagueren de fugir d'Espanya, el «món catòlic oficial» és cruel i sanguinari. Entre altres raons històriques, com la Inquisició, perquè ia guerra civil es féu sota
el signe de la creu i amb la benedicció dels bisbes per part del anomenats
«Nacionals». L'assemblea de capellans i bisbes de Madrid de l'any 1971
posà a votació la condemna del sentit de «croada» de la nostra guerra fratricida i la proposta va perdre.
L'església no té sols aquesta història negra de complicitat dels anys
1936-33 i tota la dictadura posterior de Franco amb el qual signà acords de
contingut polític constitucional. L'església també és representada pels
«guerrillers de Crist Rei» i per la linia política d'en Blas Piftar que afirmava
fa pocs dies - a Sevilla, em sembla- que «la violència en segons quins moments és bona i té bona i té efectes purificadors» (cito de memòria).
Es clar, se'm dirà que els bisbes de l'any 1936 no són els d'ara. Que eis
«guerrilleros de Cristo Rey» no representen l'església, i que la línia política
d'en Blas Piftar no es pot considerar majoritària entre els cristians, ni oficial
dins l'església, etc. Suposem-ho. Tot i que ningú no ha desautoritzat encara
Blas Piftar i els seus seguidors cristians. ^Però és q-je eis qui mataren en
contra de ia voiuntat del govern de la Generalitat els anys 1936-39 (en la
qual hi havia representants oficials de la CNT com Abad de Santiilan) eren
sols anarquistes? I si alguns eren de la CNT, actuaven representant la Confederació o eren accions que s'emprenien a títol personal moguts sols per
motivacions passionals en moments de descontrol governamental.
La imatge de la «Croada», dels «guerrilleros de Cristo Rey, « la figura
d'en Blas Piftar, £éa la majoritària i oficial del cristianisme espanyol? NO.
&Això justifica el prejudici que el catòlic espanyol ús un ser «cruel i sanguinari» en qui no es pot confiar? NO. Doncs tampoc l'incident dei molotov de
l'Escala i les seves conseqüències, o els assassinats que hi hagi hagut durant ia revolta franquista del 36, no justifiquen el prejudici de «violent i insolidari» per a tot membre de la CNT o el qui es confessa anarquista. Conec
grups anarquistes que professen la no-violència a l'estil de Gandhi i són
ateus. Cota a què no arriba cap partit polític demòcrata avui, doctrinalment.
El pensament anarquista bàsic és no-violent en tant que rebutja qualsevol
mena de coacció. Per això és apartidista i no està d'acord amb el PODER de
l'Estat. Els principis rectors del seu comportameni són ei respecte a la la llibertat i le solidaritat com les dues cares d'una mateixa moneda, que es materialitzen en l'autogestió i en la federació dels pobles,
Es important que tinguem, uns dels aitres, ia imatge aproximada dei que
realment som.
En temps de Franco, quan les coses no anaven bé nacionalment i internacionalment, la culpa era dels comunistes. Ara al calaix
de sastre que recull totes les escopinades í mals endreços és l'anarquisme.
I així ens treiem de sobre -per peresa mental, si no per escapar fraudulentment dei sentiment de culpa de les nostres pròpies responsabilitats- la feina d'haver d'estudiar on es troben les causes reals del malestar col·lectiu i
afrontar-les amb dignitat i valentia. I en aquesta convivència que hem
d'establir a Catalunya a través del govern de la Generalitat, la desfiguració
dei món cristià tradicional i el món anarquista desborda la caricatura. No
som tan distints. Cal sanejar-ho.

Josep Dalmau
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El llenguatge
Malalts
i infermers
p esulta sorprenent - i poc
encoratjador- llegir encara, a
aquestes altures, en un text imprès,
presumiblement corregit, un barbarisme tan declarat com «enfermetat».
Tant més si es tracta d'un text redactat per un equip pedagògic. El text a
què ens referim, exactament, diu així:
«La legislació no ens permet d'estar
malalts. Actualment és possible acomiadar un treballador pel fet lamentable de patir una «enfermetat» que...'
Es cert que «enfermetat» és avui un
castellanisme força estès i que algunes denominacions estereotipades,
com el «seguro d'enfermetat», han
contribuït a generalitzar. Tanmateix,
la forma bàsica, malalt s'ha mantingut

incommovible i en cap cas, ni en el
llenguatge col·loquial més descurat.
no s'ha vist substituïda per «enferm» o
«enfermo». Resulta, per tant, doble-,
ment sorprenent que en el text que
hem parcialment transcrit no s'hagi
aconseguit d'evitar l'ús de la forma
«enfermetat» per malaltia si el terme

primitiu, malalt del qual prové malaltia ja hi figurava immediatament
abans. Malalt doncs, és un mot ben
sa, volem dir, amb capacitat per a la
reproducció: n'hem obtingut, a més

de malaltia els derivats malaltejar.
malaltís o malaltús (no «enfermis») i
emmalaltir,

I, aleshores, potser algú demanarà,
c,com cal dir-ne dels qui tenen cura
dels malalts? Aquí sí que cal recórrer
-és possible que digui- a uns castellanismes, a uns derivats de «enfer-

mo». No. En diem infermer i infermera

-amb una i inicial, no amb una e-,
així com anomenem infermeria el local destinat als malalts en un col·legi,
una caserna, etc. Es tracta d'uns mots
obtinguts de la forma del català antic
«inferm», que volia dir feble, malalt,
és a dir, «no ferm».
Resta el problema del «seguro
d'enfermetat». La solució normal,
assegurança de malaltia pot semblar,

és veritat, poc viable o detonant,
perquè s'allunya de la que han consagrat l'ús, la burocràcia, etc. Però
sembtà que avui tothom tendeix a dirne la segurétàf slbcial cosa que representa una solució òptima i
espontània. (Això sí: seguretat no
«seguritat».)
Albert Jané

Bústia
Article 4
Hom interpreta que la Generalitat emprarà l'idioma català quan
es dirigeixi als ciutadans de Catalunya, i el castellà quan ho faci als
governants de l'Estat espanyol,
així oom que el català serà el seu
idiona de treball. D'emprar els
dos idiomes per a tot, jo seria un
més que no hi estaria d'acord
TBG
(Barcelona)

Ser i estar
Acabo de sentir el dia 7 d'abril
a les converses filològiques de
Ràdio 4 l'ús atribuït als verbs ser i
estar, considerant que el primer
es refereix a una situació provisional o transitòria, i «estar» es refereix a la residència habitual o
permanent.
Sempre havia considerat que
les situacions de lloc requerien el
verb «ser» seguit de ia preposició
«a», en tot cas, i mai el verb «estar», i menys encara seguit de la
preposició «en» com ha imposat
la reforma de la litúrgia en redactar el parenostre, dient: «que esteu en el cel», en lloc de dir» que
sou al cel».
De fet. tenim un exemple clar
de l'ús tradicional i popular, ja
que era abans habitual en parlar
dels avantpassats, afegir un pietós desig, i es deia: «la meva àvia,
que al cel sia (o sigui)...» i és evident que no es referien pas a un
desti p r o v i s i o n a l sinó a una
residència permanent. I encara
a r a veig a les
esqueles

/

• Passa a la p 4
(En aquesta secció només seran publicades ies cartes que siguin breus i diguin nom i adreça
de l'autor. Ens reservem el dret
de reduir-les, si no se'ns indica
altra cosa,)
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